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In deze uitgave vind je weer zaken die gaan over het wel en wee van onze vereniging. Als je wilt, dan 
kun je ook je ‘ei’ kwijt in de nieuwsbrief. De redactie behoudt zich wel het recht voor om aangeleverde 
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Henk Kremers en Fons Tinga (vertegenwoordiger vanuit het bestuur). Reacties kun je sturen naar: 
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Jan Blom 

Op 27 juni hebben we toch nog vrij plotseling afscheid moeten nemen van Jan Blom. Het 

was hartverwarmend om te zien, dat erg veel leden van onze club aanwezig waren bij het 

afscheid van Jan. We zullen Jan blijven herinneren als een fervent jeu de boules-speler, een 

groot kenner van het jeu de boules-spel, maar vooral een man die onze club een warm hart 

toedroeg. 

 

Van de bestuurstafel 

Op 12 april en 19 juli is het bestuur van onze club weer bij elkaar geweest. Hieronder volgt 

een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit deze beide overleggen: 

- Ellie Nielen is de nieuwe secretaris; 

- de “Nacht van Michel” –het evenement op de zaterdag tijdens de kermis in Goirle- 

blijft deze naam houden; 

- op vrijdag 26 oktober van 15.00 – 18.00 uur zal de officiële opening plaatsvinden 

van de “Frankische Driehoek”. Om enigszins aansluiting te zoeken bij deze opening is 

het bestuur van plan om op zondag 28 oktober een inloopdag te organiseren om de 

jeu de boules-sport te promoten. Berichten hierover volgen nog; 

- Gerrie de Kok heeft aangegeven het bestuur te verlaten. Zij stelt zich niet 

verkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar. Tijdens de komende 

jaarvergadering zal zij officieel afscheid nemen van het bestuur.  

 

Ik geef de pen door aan……. 

Mijn roepnaam is Henk Eikholt, geboren Hendrik Hubertus Johannes Fransiscus te Goirle, op 

1 oktober 1943 Oranjeplein 23 en ook getogen te Goirle, Lagere school is de Tarcisius op 

het Oranjeplein, waar nu het Princenhof appartementencomplex staat. Daarna de 

Ambachtschool aan de Spoorlaan te Tilburg, de opleiding Machine Bankwerken gedaan. Een 

leerjaar in ploegendienst, omdat de eerste Technische School aan ”het Zand” werd gebouwd 

en dus vaak tweemaal per dag heen en weer gefietst naar Tilburg. Mijn eerste werkgever 

werd wollenstoffenfabriek A&A de Wijs te Goirle aan de Parallelweg tussen de 

Zandschelstraat en de Nieuwkerksedijk tot aan de AHO koekfabriek. Weekloon Hfl 45,- voor 

50 uur. Diverse avondcursussen onder andere autogeen en elektrisch lassen, vier avonden 

per week Opleiding Bewijs Algemene Ontwikkeling (ter voorbereiding NO akte ) gevolgd 

eveneens aan de Spoorlaan Tilburg. De Militaire Dienstplicht, lichting 63-4, vervuld middels 

opkomst en legering in Grave, na de 2 maanden opleiding naar Utrecht, de 

Kromhoutkazerne, Instructie Bataljon School Technische Dienst, de 2 maanden voortgezette 

militaire opleiding, even vrachtwagen rijopleiding in DAF 314, dienstnummerwijziging in 

opleiding Veldgeschuthersteller, is dus meteen Technisch Specialist; inclusief de 3 maanden 

langer dienen.                             
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Na deze opleiding naar het Mobilisatie Complex Deurne/Vlierden en daar mijn diensttijd 

volgemaakt. Kort na de 21 maanden Militaire Dienst van werkgever veranderd en 

overgegaan naar de Technische Dienst bij de Havep, Bergstraat te Goirle.  Jaar 1965-1968. 

Nog groter naar de Tilburgse Katoen Textielspinnerij, doch dat bedrijf werd door de Twentse 

Bedrijven Groep afgestoten en na ruime oriëntatie bij vele bedrijven ging ik naar 

ISOVERBEL (nu ISOVER) te Etten Leur. Na het einde van de inwerkperiode geen contract 

ondertekend, maar ben ik gaan werken bij een uitzendburo. Na 3 jaar als 

metaalbewerker/lasser gewerkt te hebben van Rotterdam, Vlissingen, Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Breda, Dongen, tot Heusden, Beesd, Nijmegen, werd toen gevraagd door Janse 

Lichtreklame te Eindhoven en waar ik 14-06-1971 aanvankelijk naar toe ging om mettertijd 

dichter bij huis te gaan werken.  

 

Na enige jaren in de metaalafdeling kreeg ik de gelegenheid om te switchen naar de 

Kunststofafdeling, het zichtbare gedeelte van de reclame en dit was zo interessant werk dat 

ik er middels functiewisseling ben gebleven tot mijn pensionering 01-02-2004 en heb in die 

ruime 32 jaren bijgedragen aan de verwezenlijking van logo,s/lichtreclames van diverse 

grote ondernemingen en organisaties zoals Banken, Verzekering, Auto, Drank, en Abri,s. Bij 

het bedrijf, inmiddels uitgegroeid tot 400 medewerkers ook nog 2 periodes een O.R. functie 

verricht, 3 jaren secretaris, 3 jaren voorzitter van de Ondernemingsraad.  

 

Nadat ik in 1967 ben getrouwd met Marja Reijnierse, die mij 2 prachtige kinderen heeft 

geschonken; een jongen en een meisje, ben ik ondertussen ook opa van 5 kleinkinderen;  2 

jongens en 3 meisjes, waar ook wat vrije tijd in kan, naast hobby en het Jeu de Boulespel.     

 

Hobby/vrije tijd ik heb nooit problemen mee gehad. Begonnen als jeugdlid bij de 

plaatselijke aquariumvereniging “Lobelia”, door naar secretaris,  tot de vereniging fuseerde 

met de Tilburgse Aquariumvereniging “Ons Genoegen. Bij Havep vaak samengewerkt  met 

de toenmalige voorzitter van de Goirlese EHBO-vereniging, dus het volgen van een 2 jarige 

EHBO-cursus liet niet lang op zich wachten. Sinds 1968 gediplomeerd EHBO-er en nog 

steeds is de dinsdagavond mijn EHBO herhalingsavond. Ook hier werd het steeds meer;  

verenigingslid, voorzitter van feestcomité 40- en 50 jarig bestaan EHBO Goirle, voorzitter 

vereniging EHBO Goirle, welke functie ik van 1981 tot 1997 heb bekleed en dus mijn 

kinderen de meeste maandag-, dinsdag- en woensdagavonden vader misten, omdat die bij 

de EHBO-vereniging was ter begeleiding van cursus, herhaling- bijeenkomsten of 

bestuursdingen. Ook posten bij diverse evenementen (aw4d, kermis, karnaval, jvw, 

wielerronde, hardlopen)  kost veel tijd. 

 

Het moge duidelijk zijn ik heb mij nooit verveeld en nog steeds niet, onlangs wederom 

activiteiten ten behoeve van de Stichting Kermis Cultuur die onder andere tijdens de 

Tilburgse Kermis in het Paleis Raadhuis exposeert met miniatuur kermisattracties; denk aan 

miniatuurcarrousel ”de Leystromen” naar voorbeeld van de carrousel in de speeltuin “de 

Efteling”, alsook het nog rondreizende Lunapark L. Janvier wat voorheen -aangedreven met 

een stoommachine- tezamen reisde met de stoomcarrousel, laatste eveneens  in ”de 

Efteling”. In mijn garage staat al enige jaren een autorestauratieproject wat de nodige 

afwerktijd vraagt om te zijner tijd met mooi weer extra van te kunnen genieten, naast bijna 

wekelijks in ‘n fijne vereniging als de Jeu de Boulesclub, waar het ook goed toeven is.             

 

Ik hoop dan ook nog lang gezond te blijven en regelmatig met U een balletje te kunnen 

doen gooien. Bij deze geef ik de pen door aan: André Hogers. 

 

Voorbereiding jaarvergadering 5 november a.s. 

Het bestuur is bezig met de voorbereiding van de jaarvergadering. Deze wordt gehouden op 

maandag 5 november a.s. Aanvang 20.00 uur. Aftredend dit jaar zijn de bestuursleden 

Gerrie de Kok en Willem van Hiele. Gerrie heeft nu al aangegeven zich niet herkiesbaar te 

stellen voor een periode van drie jaren. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk voor aanvang 

van de vergadering aanmelden bij de secretaris Ellie Nielen, e-mail: e.nielen@hetnet.nl 

 

Verslag Aikestoernooi 2012 

 

Waar beginnen we mee? Daar hebben we gelukkig een draaiboek (een vel papier) van. Dus 

direct na de carnaval hebben we de inschrijflijst opgehangen, met als tekst, 

 “Aikes toernooi         Woensdag 4 april 

Deelnemers lijst Inschrijving sluit op dinsdag 3 april.” 
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De laatste woensdag dat we op de oude banen konden spelen hebben we besloten om het 

Aikestoernooi een week later te houden. Dus woensdag 11 april. Woensdag 28 maart heb ik 

de lijst opgehaald. Na wat controle en bijschrijvingen kwamen we op 40 personen, daarom 

werden er 44 doosjes met eieren besteld. Op dinsdag voor het toernooi kwamen er nog 

twee personen bij. Wat denk je woensdagmorgen kwamen er nog twee personen bij. Op 

woensdag 11 april 12.45 uur waren de banen klaar, stond de computer klaar en stonden de 

prijzen op het biljart. 

 

Nu de deelnemerslijst afvinken en iedereen een consumptiebon geven. Er zijn altijd nog 

mensen die tot de ontdekking komen dat er een toernooi is. Ook die mogen meedoen. We 

spelen het liefst met een viervoud aan deelnemers dus wordt het 44 mensen. Nadat 

iedereen een nummer heeft gekregen gaan we aan de gang met de eerste ronde. Op het 

bord hangt immers een lijst met wie en tegen wie we moeten spelen en ook waar. Iedereen 

moest wel wennen aan de nieuwe banen, het rolde niet en als het rolde ging het de 

verkeerde kant op. Maar dat was niet alles: we moesten ook nog de gaten dicht maken en 

die kwamen er bij elke worp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baan 1 was het eerste klaar en op deze baan kon men de legronde spelen. Met de spuitbus 

een cirkel maken en een stip op acht meter waar de but opgelegd kon worden. Iedereen 

twee boules gooien en de afstand noteren. De afstanden liepen uiteen van 1,5 cm tot 2 

meter. De rolmaat ging niet verder. Na een korte pauze gingen we verder met de tweede 

ronde. Het weer was ons wel gezind, de zon verborg zich wel af en toe maar de regen bleef 

weg. Na deze ronde werden de banen geharkt en gerold. Nu konden we beginnen met de 

resultaten de computer in te voeren en de uitslag af te wachten. We begonnen met de 

legronde: winnaar was Wil Vrins met een afstand van 1,5 cm.  

 

Nu de uitslag van het Aikestoernooi: 

Eerste Regie Mutsaers met twee gewonnen partijen en 24 punten. 

Tweede Ellie Nielen met twee gewonnen partijen en 21 punten. 

Derde Han Coppens met twee gewonnen partijen en 20 punten. 

Na het uitdelen van de eieren is het Aikestoernooi ten einde. Iedereen bedankt voor de fijne 

dag en vooral de woensdagmiddag commissie. 

 
 Nagekomen bericht  

Bij een hercontrole van de uitslag van het Aikestoernooi bleek er een fout te zijn gemaakt. 

De derde plaats is niet voor Han Coppens, hij is vijfde geworden met 2 gewonnen 

wedstrijden en 17 punten. De derde plaats is voor Jan Dekkers (2 gewonnen en 18 punten) 

en vierde is John Bakx geworden met 2 gewonnen en ook 18 punten, maar zijn legronde 

was minder dan die van Jan Dekkers. Het foutje zat in het computerprogramma. De nieuwe 

uitslagenlijst wordt in de Deel ophangen.  

 

Herman Vrins 

 

De Franse dag 

Binnenkort ontvangen jullie weer een uitnodiging voor de Franse dag. Deze vindt plaats op 

zondag 23 september. 

 

 

 

 



Uitslagen woensdagmelange, series 2 & 3 

 

Serie 2 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 23-30 nov., 7 dec., 11-18-25 

jan.. en 1-22-29 feb., 14 maart. 18-25 april. In deze reeks zijn diverse woensdagen 

uitgevallen door sneeuw, regen en het Aikestoernooi. Totaal hebben er 50 personen tijdens 

deze serie meegedaan, waarvan er 27 de minimale wedstrijden hebben gespeeld om in de 

standenlijst mee te tellen. Op woensdag 1 Februari hadden we het minste aantal 

deelnemers namelijk 17 en op woensdag 23 november de meeste namelijk 37. Deze keer 

zijn er 3 personen die alle 12 wedstrijden gespeeld hebben. 

 

Eerste is geworden Noud de Brouwer met 108 punten, tweede Ellie Nielen met 94 

punten en derde is geëindigd Rietje van Laarhoven met 92 punten. 

Laatste is geworden Walter van Rooij met  -9 punten. 

 

Prijsuitreiking vond plaats op woensdag 9 mei. 

 

Serie 3 

Doordat er in de winter diverse woensdagen zijn uitgevallen, zijn we later aan de derde 

serie begonnen. Daarom zijn we met deze serie niet verder gekomen dan 9 wedstrijddagen. 

Deze wedstrijden hebben we gespeeld op de volgende data: 2-9-16-23-30 mei., 20 juni.. en 

4 en 11 juli. Totaal hebben er 51 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 19 de 

minimale wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. 

 

Op woensdag 4 juli hadden we het minste aantal deelnemers namelijk 20 en op woensdag 

30 mei de meeste en wel 30. Deze keer zijn er 4 personen die alle 9 wedstrijden gespeeld 

hebben. 

 

Eerste is geworden Jan Mutsaers met 102 punten, tweede Jan Schellekens met 94 

punten en derde is geëindigd  Cees van Domburg met 69 punten. 

Laatste is geworden Ria de Jong met  -34 punten. 

 

Prijsuitreiking vond plaats op woensdag 15 augustus. 

 

Dank aan feestcommissie 

Bij deze wil ik namens alle leden de mensen bedanken die het jubileum hebben 

georganiseerd. Het was een geslaagde en zeer leuke dag met originele dingen die we nog 

niet eerder gedaan hadden en ook het eten was lekker. Ik weet zeker dat alle leden er veel 

tijd in hebben gestoken en daarom nogmaals hartelijk dank. 

 

Henk Kremers. 

 

Verslag van de middag op 6 mei met het Gilde St.  Mauritius. 

Het Gilde St. Mauritius had onze club gevraagd of wij op hun feestdag van 6 Mei een Jeu de 

Boules toernooi met en tegen hun leden konden organiseren. Dus naar aanleiding hiervan 

konden wij met een aantal leden die zich hiervoor vrijwillig opgegeven hadden tegen 22 

leden van hen een toernooitje spelen. Onzerzijds waren er 25 mensen aanwezig. Na 

ontvangst om ca. 1 uur werd er, na een gezamenlijk kopje koffie, uitleg gegeven over het 

spel en werden de teams ingedeeld. De wedstrijden verliepen, dankzij de gunstige 

weersomstandigheden in een gemoedelijke en zeer vriendelijke sfeer, waarbij er door een 

aantal van de leden van het Gilde enthousiast werd gereageerd op de manier van spelen.  

 

Om 17.00 uur werd de balans opgemaakt en werden de prijzen verdeeld, waarbij bleek dat 

de leden van het Gilde zeker niet de minsten waren en met de prijzen gingen lopen. Ook de 

drie jeugdleden van 7, 10 en 12 jaar zijn met een prijsje bedacht. Na nog een kort 

samenzijn in de Deel, terwijl het ondertussen begon te regenen, werd deze middag heel 

plezierig beëindigd met de belofte dat de FJdBC in het volgend jaar een uitnodiging krijgt 

om een keer bij hen te komen schieten. Bovendien hadden ze zo genoten van het spel met 

de ballen dat ze besloten hebben op hun terrein 2 baantjes aan te leggen! 

Al met al een zeer geslaagde middag, dankzij de goede opkomst van de leden. 

 

Han Coppens. 

 

 



Start varié competitie 

Op 11 september begint de varié competitie weer.  

Hieronder vinden jullie de speeldata: 

 

Ronde 1     Ronde 2 

11 September   5 Februari 2013 

25 September   26 Februari 

9 Oktober  12 Maart 

23 Oktober  26 Maart 

6 November  9 April 

20 November  23 April 

4 December  14 Mei 

18 December  28 Mei 

8 Januari 2013  11 Juni 

22 Januari  25 Juni 

 

Prijsuitreiking ronde 1 vindt plaats op 5 februari. 

Prijsuitreiking ronde 2 en van de totaaluitslag vindt plaats op dinsdag 2 juli. 


